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Onderwerp

Last onder dwangsom

Voorstel

1. Aan Alhako Aluminium Industrie 8.V., Hoverveld 5, Stramproy, een last onder
dwangsom op te leggen;

2. De begunstigingstermijn te stellen op 1 februari 2016.

Inleiding

Toezichthouders van de gemeente hebben bij het bedrijf diverse onderzoeken ingesteld.
Hieruit is gebleken dat een aantal voorschriften niet worden nageleefd. Het gaat onder meer
om voorschriften op het gebied van de opslag van gevaarlijke stofFen, de opslag van
gasflessen en de installatie, keuring en controle van een dieseltankinstallatie. Ook zijn
d iverse ad m i nistratieve voorsch riften oveft reden.

Beoogd effect/doel

De bedoeling van de last is de geconstateerde overtredingen ongedaan te (doen) maken

Argumenten

7.7. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af
te zien;

Van zicht op legalisatie of onevenredig handhavend optreden is in deze situatie geen sprake.
Het bedrijf is al bij brieven van 30 januari 2015 en 18 maart 2015 verzocht de
geconstateerde overtredingen ongedaan te maken.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vosdellen, Ge

A.F. (Frans) van Eersel

B&W-voorstel:
BW-009091
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Aan dit verzoek heeft het bedrijf niet (volledig) voldaan. Door dit na te laten overtreedt het
bedrijf de geldende voorschriften, opgenomen in het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer en in de Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer. Het bedrijf is
verplicht tot naleving van deze voorschriften.

Het bedrijf is erop gewezen dat bestuursrechtelijke maatregelen worden genomen indien
geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek de geldende voorschriften na te leven. Van de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen tegen het voornemen een last onder dwangsom op te
leggen, is geen gebruik gemaakt.

2.7. De in het voornemen aangekondigde begunstigingstermijn is niet meer
haalbaar.

In het voornemen een last onder dwangsom op te leggen is uitgegaan van een
begunstigingstermijn tot 1 januari 2016. Ten tijde van de besluitvorming is deze termijn
niet meer haalbaar. Een term¡jn tot 1 februari 2016 om te voldoen aan de geldende
voorschriften is redelijk. Het bedrijf is al langer bekend met de geconstateerde
overtredingen, maar heeft geen actie ondernomen deze ongedaan te maken.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen uw besluit kan door een belanghebbende bij uw college een bezwaarschrift worden
ingediend. Tevens kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend.

Uitvoering/evaluatie

Na het verstrijken van de begunstigingstermijn wordt gecontroleerd of het bedrijf de last
onder dwangsom naleeft. Zo nodig wordt een invorderingsprocedure gestart.

Communicatie/pa rticipatie

Het bedrijf wordt schriftelijk van de last onder dwangsom op de hoogte gesteld

Overleg gevoerd met

Intern:

Peter Schaefer van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Extern

Bijlagen

Brief en besluit.
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